
Federale overheid weet niet hoeveel schulden de lokale besturen hebben 

 

 

Op vraag van Kamerlid Luk Van Biesen maakte Guy Vanhengel, minister van begroting, bekend dat 

we vandaag de schulden van de lokale overheden niet kennen. Hij gaf hiervan een duidelijk overzicht 

(zie bijlage). Ook heeft de federale overheid geen zicht op het begrotingsresultaat van 2008. 

 

In totaal moeten 1416 entiteiten onderverdeeld in 10 provincies, 589 gemeenten, 589 OCMW’s, 196 

politiezones en binnenkort 32 hulpzones hun cijfers zo snel mogelijk doorgeven aan het INR (Instituut 

voor de Nationale Rekeningen) en moeten ze deze tevens neerleggen bij de NBB (Nationale Bank van 

België) zodat deze de publieke rekeningen kunnen opstellen. Al meermaals klaagde het INR deze 

problematiek aan, maar er toch blijven er slechte leerlingen in de klas, vooral langs Waalse zijde. 

 

Luk Van Biesen vindt dit een zeer eigenaardige vaststelling. “Gemeenten en OCMW’s klagen over dat 

er steeds meer taken en kosten door de hogere overheid worden opgelegd. Maar hoe kunnen we een 

goed beleid van schuldverlichting doorvoeren zonder ze exact te kennen.” 

 

Uit de cijfers van de minister blijkt dat er in Vlaanderen voor 2008 nog 

steeds 30 gemeenten ontbreken. Voor de OCMW’s in Vlaanderen betreft het vandaag ongeveer 25 % 

niet in orde. 

 

Voor Wallonië zijn er enkel gegevens op papier beschikbaar van 2003-2006. Voor het overige is er 

nog niets.Dit geldt ook voor de Waalse OCMW’s.  Ook bij de politie dienen nog meer dan 30% van de 

zones hun cijfers nog kenbaar te maken. 

 

Luk Van Biesen: “Het kennen van de noodzaak van de juiste financiële positie van de verschillende 

entiteiten is onontbeerlijk. De Gewesten en Gemeenschappen hebben een inspanning te leveren naar 

de gemeenten om hun rekeningen in orde te brengen. De schuldovername door voormalig minister 

Van Mechelen was een eerste goede stap, maar nu is nood aan nieuw fiscaal pact voor de 

financiering van onze gemeenten. Het besef dat de gemeenten financieel versterkt moeten worden 

groeit, maar daarvoor is een exacte kennis van de situatie nodig” 

 

 

Van Biesen voegt er nog aan toe dat deze gegevens belangrijk zijn voor de exactheid van de gegevens 

voor Europa om de globale overheidsschuld te berekenen. 

 

“Ik vraag dan ook aan de diverse gewestelijke ministers dit nauwlettender op te volgen en de 

gemeenten aan te sporen om dit zo snel mogelijk in orde te brengen. Enkel op het moment dat we 

een globaal beeld hebben van hun schuldgraad kunnen we er ook iets aan doen” voegt Luk Van 

Biesen er nog aan toe. 

 

 

 


